
CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN 

Hội thảo quốc tế về các quy định đối với xuất khẩu gạo  

vào thị trường Liên minh châu Âu (EU)  

(Kèm theo Giấy mời số 888/GM-CBTTNS-CS ngày 23 tháng 10 năm 2020  

của Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản) 

 

Thời gian Nội dung Ghi chú 

08:00-08:30 Đăng ký & đón tiếp đại biểu Ban Tổ chức 

08:30-08:40 Giới thiệu Đại biểu và tuyên bố lý do 
Cục Chế biến và 

PTTTNS 

08:40-08:50 Phát biểu khai mạc  

Lãnh đạo 

Cục Chế biến và 

PTTTNS 

08:50-09:00 

Các quy định cần lưu ý trong thực thi Hiệp định 

EVFTA và khuyến nghị cho các doanh nghiệp 

xuất khẩu gạo vào thị trường EU 

Đại diện 

Phái đoàn 

Liên minh 

châu Âu tại 

Việt Nam 

09:00-09:10  
Phát biểu của Lãnh đạo Hiệp hội Lương thực 

Việt Nam 

Hiệp hội 

Lương thực 

Việt Nam 

09:10- 09:30 

Tiềm năng xuất khẩu các sản phẩm gạo sang thị 

trường liên minh châu Âu (EU) trong bối cảnh 

hiện nay 

Cục Chế biến và 

PTTTNS 

09:30-10:00 

Giới thiệu của đại diện một số nước thành viên 

EU: nhu cầu nhập khẩu gạo và các khuyến nghị 

cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt 

Nam 

Đại diện 

các nước 

thành viên EU; 

EUROCHAM 

10:00- 10:15 Giải lao  

10:15- 10:30 

Trình bày Hướng dẫn đăng ký chứng nhận 

chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang thị trường 

EU. Định hướng công tác tổ chức sản xuất 

nhằm đáp ứng các quy định. 

(Quy định tại Nghị định Số: 103/2020/NĐ-CP 

ngày 04/9/2020) 

Lãnh đạo Cục 

Trồng trọt, 

Bộ NN&PTNT 

10:30-10:45 

Hướng dẫn quy định của EU về đăng ký nhãn 

mác, xuất xứ đối với xuất khẩu gạo vào thị 

trường EU  

Cục Sở hữu 

trí tuệ, 

Bộ Khoa học và 

Công nghệ  



Thời gian Nội dung Ghi chú 

10:45-11.45 Thảo luận   

 

- Thảo luận về cơ hội, các khó khăn, vướng 

mắc của doanh nghiệp xuất khẩu nhóm sản 

phẩm gạo sang thị trường EU;  

- Câu hỏi đối với hướng dẫn thủ tục đăng ký 

chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu vào 

EU; 

- Trao đổi về đăng ký nhãn mác, nhãn hiệu gạo 

xuất khẩu vào thị trường EU;  

- Kiến nghị giải pháp đối với cơ quan nhà nước; 

Đề xuất các giải pháp từ phía doanh nghiệp 

nhằm đáp ứng các quy định, tận dụng ưu đãi. 

Cục Chế biến và 

PTTTNS giới 

thiệu, phối hợp 

với: 

- Cục Bảo vệ thực 

vật, Cục Trồng 

trọt, Cục Sở Hữu 

trí tuệ, Hiệp hội 

Lương thực Việt 

Nam, Viện lúa gạo 

ĐBSCL 

- Đại diện Phái 

đoàn Liên minh 

châu Âu tại Việt 

Nam; Đại diện các 

nước thành viên 

EU; EUROCHAM 

11:45-12:00 

 

Phát biểu bế mạc 

 

Lãnh đạo Cục Chế 

biến và PTTTNS 

12:00- 14:00 Ăn trưa  

 
 


